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Independent Studios
Specialdekor & -riggar.

Framtagning och/eller uthyrning av specialdekor och färdiga inspelningsplattformar för studio och location.

TJÄNSTEN ERBJUDER
Befintlig specialdekor och motoriserade specialriggar som kan integreras med dekorbyggen, v g se nedan.
Independent Dekor, vårt systerbolag, tillverkar även, på beställning, helt ny specialdekor eller specialanpassade motordrivna riggar.
SNURRANDE RUMMET.
Snurrande rummet är en byggsats i aluminum som består av sju ringar, sju vaggor
och ett antal sidostag. Innerdiametern på
ringarna är 4880 mm och ytterdiametern
är 5780 mm. Konstruktionen är motoriserad med ställbar hastighet.
Med byggsatsen kan man sätta samman
konstruktioner i vilka man sedan kan bygga
rum med interiör. Bygg ett eller flera rum,
allt utifrån behov.
Snurrande rummet kan transporteras och
sättas upp i studios i hela Norden. Ett
exempel på en reklamfilm som använt
snurrande rummet är den norska reklamfilmen Tine Melk. Filmen spelades in i studio
i Oslo med produktionsbolaget Paradox
film.
FLYGPLANSINTERIÖR
Tidsenlig interiör i flygplan med max 20
flygstolar. Interiören ger möjlighet till 5
olika kameraställningar utan att bygga om
interiören. Kan anpassas vid behov.
FONDER
Vi har fotofonder, tygfonder och en 18 x
10 m chromafond för uthyrning. Vid förfrågan tar vi även fram speciella fonder efter
önskemål.
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Motordriven, skalbar vridscen

Fjärrkontroll

Skalbar 4,5-8,0 m i diameter

Inställningsbar
rotationshastighet

VRIDSCEN
Vridscenen kan rotera i båda riktningar.
Rotationshastigheten är inställningsbar från
5 min/varv till max 20 sek/varv
Maxvikt per hjul: 500 kg
Höjd på vridscen: 34 cm
Finns i tre storlekar i diameter:
Small 4,5 m
Mellan 6,5 m
Large 8 m
OM INDEPENDENT STUDIOS
Independent Studios har varit igång
sen1999 som uthyrare av studios och
leverantörer av kundanpassade inspelningslösningar vid film-, TV-inspelning och
stillbildsfotograferingar.
Idag erbjuder man två kompletta ljud-isolerade filmstudios Studio 33 (335 kvm) och
Studio 55 (552 kvm) i Nacka, Stockholm. I
anslutning till samtliga studios finns anpassade lokaler för produktionsledning, smink
och klädloger samt matsal och kök.
FÖR MER INFORMATION
Kontakta Independent Studios på
TEL +46 8 556 615 01 eller på
E-POST lisa@independentstudio.se.
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